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Bezpieczeństwo danych osobowych 

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Służewskim 

Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 

 
Niniejsze oświadczenie Służewskiego Domu Kultury powstało z myślą o zaspokojeniu 

oczekiwań osób oraz instytucji współpracujących z SDK dotyczących bezpieczeństwa oraz 

poufności danych, w tym danych osobowych. 

 

1. Oświadczamy, że SDK wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Informacji, która określa 

zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych (techniczne oraz organizacyjne środki 

zabezpieczeń). 

2. Nieodłącznym elementem Polityki jest Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym – opisująca środki zabezpieczeń systemów informatycznych. 

3. Każdy z pracowników został zapoznany ze wspomnianą Polityką.  

4. Polityka w jasny sposób określa zasady korzystania z zasobów SDK w sposób 

bezpieczny. 

5. Informujemy również, że każdy z pracowników przetwarzających dane osobowe, 

został przeszkolony oraz posiada aktualne Upoważnienie do pracy na danych. 

6. SDK okresowo organizuje szkolenia z bezpieczeństwa przetwarzania danych dla 

swoich pracowników. 

7. Wszyscy pracownicy posiadają wiedzę w jaki sposób zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa przetwarzać dane osobowe. 

8. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych SDK wprowadził:  

a. Politykę Bezpieczeństwa Informacji; 

b. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym; 

c. Procedury zapewniające ciągłość pracy jednostki; 
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d. Procedury wykonywania backupów, w tym krytycznych; 

e. Procedury korzystania ze sprzętu, internetu oraz poczty służbowej; 

f. Procedury określające kluczowe aplikacje jednostki; 

g. Procedury zapewniające rejestrowanie przydzielania dostępu do systemu 

informatycznego; 

h. Procedury zapewniające rejestrowanie incydentów bezpieczeństwa; 

9. SDK oświadcza, że aby zapewnić bezpieczeństwo placówki regularnie analizuje ryzyko 

związane z działalnością statutową i dostosowuje do niego odpowiednie środki 

zabezpieczeń.  

10. SDK oświadcza również, że powierza przetwarzanie danych osobowych/przekazuje 

dane innym podmiotom tylko i wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa lub na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych. 

11. Pracownicy SDK rozwijają zdobytą wiedzę i wyciągają wnioski z działalności. 

12. Nad bezpieczeństwem danych czuwa: Informatyk SDK, Inspektor ochrony danych 

oraz Administrator.  

13. Niniejszy dokument nie stanowi Polityki Bezpieczeństwa Informacji, a jest jedynie 

oświadczeniem informującym o stanie wprowadzonych zasad. 
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